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Geachte mevrouw Klaver,

Hierbij reageren wij op door u gestelde vragen:

Welke taken voert de nieuwe medewerker uit.
De nieuwe medewerker geeft samen met mij leiding aan onze omroep met ongeveer 80 vrijwilligers. De aanleiding om
een extra medewerker aan te trekken was de kwetsbaarheid van Noordkop Centraal. Voor de aansturing van de
vrijwilligers, de hoofdredactie, het instandhouden van alle technische voorzieningen en het onderhouden van
contacten met stakeholders was één persoon (Samen met de vrijwillige bestuursleden) verantwoordelijk, Met het
aanstellen van Bas Burlage hebben wij die kwetsbaarheid kunnen verminderen én de continuïteit kunnen verbeteren.
Daarnaast houdt Bas zich ook bezig met de dagelijkse nieuwsvoorziening waardoor wij nóg meer nieuws kunnen
brengen.

Het biedt ook nieuwe mogelijkheden, zoals een vertegenwoordiging van Noordkop Centraal in het College van
Omroepen. Dit college bestaat uit 6 omroepen in Nederland die de NLPO gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren
over de koers van de sector. Vanuit mijn rol in het College van Omroepen ben ik ook voorzitter van de landelijke
klankbordgroep 'Collectieve Diensten' van de NLPO.

De aanstelling van de nieuwe medewerker biedt ook extra kansen. Zo doet Noordkop Centraal mee aan een proef met
de NOS om de lokale journalistiek te versterken. Vanaf 1 juni wordt voor 1 jaar een extra verslaggever aan de redactie
toegevoegd. De verslaggever gaat werken onder onze hoofdredactie, maar wordt betaald door de NOS.

Wat hebben jullie bereikt met de nieuwe medewerker. Even een uiteenzetting hiervan, zoals welke activiteiten er meer
zijn uitgevoerd.
Zie antwoord vraag 1.

Noordkop Centraal Telefoon  0224 – 218 218 RADIO: Ether 107,7 MHz
Onderdeel van Stichting Lokale Omroep Schagen Reclame 0224 - 218 318 Kabel 96,5 MHz
Piet Ottstraat 3 Ziggo Digitaal kanaal 915
1741 NW  SCHAGEN KPN, Telfort, XS4all kanaal 1122

KvK Alkmaar 41239247 TV: Digitaal Ziggo kanaal 40
info@noordkopcentraal.nl Rabobank Schagen NL 96 RABO 038 69 28 320 KPN, Telfort, XS4all kanaal 1422
www.noordkopcentraal.nl LID OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland)



Zijn de extra activiteiten gericht op de kern Schagen, zodat het budget ook ingezet wordt voor Schagen en niet op de
overige gemeenten zoals Den Helder en Hollands Kroon
De extra activiteiten zijn gericht op de natuurlijke habitat van de inwoners van de gemeente Schagen of van mensen
die gebruik maken van de faciliteiten in de gemeente Schagen. Omdat ook Schagen als centrumplaats wordt gezien
door inwoners van een groot deel van de Noordkop, wordt nieuws uit de regio meegenomen in de berichtgeving.
Zolang Noordkop Centraal voor alleen de gemeente Schagen de zendmachtiging heeft, zal de omroep zich primair
blijven richten op de gemeente Schagen.

Hoe staat het me het vormen van de diverse sites voor elk dorp apart?
De nieuwe website is klaar. Het plan was om deze in de eerste week van juni te lanceren. De kabelkrant op TV is
echter vast verbonden met de website. De ontwikkelaar van de nieuwe kabelkrant is tegen een aantal technische
problemen aangelopen die eerst moeten worden opgelost. Hierdoor loopt ook het lanceren van de nieuwe website iets
vertraging op. Wij gaan er vanuit dat medio juni de nieuwe site wordt gelanceerd.

Met vriendelijke groet,

Ed van Oerle
Hoofdredacteur Noordkop Centraal

Noordkop Centraal Telefoon  0224 – 218 218 RADIO: Ether 107,7 MHz
Onderdeel van Stichting Lokale Omroep Schagen Reclame 0224 - 218 318 Kabel 96,5 MHz
Piet Ottstraat 3 Ziggo Digitaal kanaal 915
1741 NW  SCHAGEN KPN, Telfort, XS4all kanaal 1122

KvK Alkmaar 41239247 TV: Digitaal Ziggo kanaal 40
info@noordkopcentraal.nl Rabobank Schagen NL 96 RABO 038 69 28 320 KPN, Telfort, XS4all kanaal 1422
www.noordkopcentraal.nl LID OLON (Organisatie Lokale Omroepen Nederland)


